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AVATAR VANI 

Miejsce w sercu daj jedynie Bogu*  
 

Bądź zawsze wdzięczny rodzicom 

 

Był raz stary uczony, który ściśle stosował się do starożytnych tradycji. Pewnego 

wieczora siedział na ganku swego domu. Jego wnuk odrabiał w pobliżu pracę 

domową. Chłopiec podczas odrabiania lekcji używał pióra i kałamarza z atramentem.  

Zrozumcie znaczenie starożytnych tradycji  

Zachodziło słońce i starzec począł składać ofiary, posługując się wodą z kubka 

podczas wypowiadania „Om pranaja swaha, Om apanaja swaha, Om wjanaja swaha, 

Om udanaja swaha, Om samanaja swaha”. Przy każdym wezwaniu wypijał łyżkę 

wody z kubka. Ponieważ chłopiec przeszedł nowoczesną edukację, nie wierzył w 

starożytne tradycje. Rzekł do dziadka: „Wydaje się, że chce ci się pić. Dlaczego pijesz 

jedną łyżkę za drugą? Dlaczego nie wypijesz tej wody jednym łykiem?”.  

Starzec postanowił dać chłopcu lekcję. Powiedział z uśmiechem: „Mój drogi! Widzę, 

że wielokrotnie maczasz pióro w kałamarzu, żeby pisać. Dlaczego zamiast tego nie 

wylejesz od razu tego atramentu na papier?”. Chłopiec rzekł: „Ponieważ nie będzie 

wtedy liter i słów, dziadku!”. Dziadek odrzekł: „Jeżeli połknę wodę bez wezwania 

imienia Boga, któremu ofiarowuję, ona do niego nie dotrze”. List dociera do adresata 

jedynie wówczas, gdy na kopercie znajduje się właściwy adres. Gdy adres będzie 

napisany błędnie, list pójdzie do biura „listów zagubionych”. Podobnie, kiedy mówi się 

„Om pranaja swaha”, dociera to do prana śakti, siły życiowej.   

W świętych pismach zapisano pewne święte zasady i procedury, które ludzie 

powinni stosować bez zastrzeżeń, żeby osiągnąć to, o co się modlą. Wiele dzieci pyta, 

dlaczego powinny okazywać szacunek i posłuszeństwo rodzicom, gdy stali się już 

dorośli. Mogłeś osiągnąć wysokie stanowisko i wykształcenie, jednak dla matki 

pozostaniesz tylko dzieckiem; zawsze będzie od ciebie starsza, nie młodsza. Czyż nie 

tak? Czyż to nie matka cię wychowała? Twoja krew, jedzenie, głowa i pieniądze są 

darami jedynie od matki i ojca. Dlatego powinieneś ofiarować im szacunek i być im 

zawsze wdzięczny. W ten sposób powinieneś dawać im miłość.   

 

                                                           
*
 Dokończenie orędzia z poprzedniego numeru. Jest to druga i ostatnia część boskiego dyskursu. 
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Módlcie się zawsze do Boga o Jego łaskę   

Okazuj rodzicom szacunek; bądź im wdzięczny. Jednak serce przeznacz jedynie dla 

Boga. Wszystkie związki ziemskie są przejściowe, jak bańki na wodzie. Skupiając umysł 

na Bogu, powinieneś z miłością wyjaśnić to matce. Wtedy ona na pewno zrozumie, co 

masz na myśli i w sercu. Matka zawsze pragnie dobra dzieci. Zawsze modli się o to, aby 

jej  dzieci były dobre; aby osiągnęły w życiu wysokie stanowiska i dostąpiły łaski 

Boga. Gdy jej dziecko kłania się przed nią, błogosławi je, mówiąc: „Mój drogi! Żyj sto 

lat, obyś żył szczęśliwie w dobrym zdrowiu, dobrobycie ciesząc się dobrym imieniem!”. 

Choć matka błogosławi, jedynie Bóg spełnia jej modlitwę, mówiąc 'tathastu' (niech tak 

będzie). Bez łaski Boga nawet modlitwy i błogosławieństwa matki są bezowocne.  

Prąd płynie jedynie wtedy, gdy biegun dodatni połączymy z ujemnym. Ładunek 

dodatni może być potężny, mimo to bez połączenia z ładunkiem ujemnym będzie 

bezużyteczny. Można wokół siebie mieć dużo żarówek, jednak gdy nie ma prądu, są 

one bezużyteczne. Zaś z prądu nie ma użytku, jeśli nie ma żarówek. Podobnie, powinno 

się zdobywać tak błogosławieństwa matki, jak i łaskę Boga. Zawsze módl się do Boga 

o Jego łaskę. Mimo wszelkich braków i słabości człowieka, jeśli jest łaska Boga, to 

wystarczy. Dzięki łasce Boga osiągnąć można wszystko. Wszystkim niezbędna jest 

mocna wiara w Boga. Pamiętajcie, że pokój i szczęście są dostępne tylko u Boga. 

Oprócz Boga nikt nie może ci dać pokoju i szczęścia. Niektórzy ludzie mówią, że nie 

mają wiary w Boga. A więc mają wiarę w diabła? Jeżeli będziesz pokładał wiarę w 

diabła, będziesz mieć cechy diabelskie.   

Zapominając o Bogu, Który jest siedzibą najwyższego pokoju i błogości, wielu ludzi 

jest zawsze pogrążonych w błahych doczesnych sprawach. Jak tacy ludzie mogą zdobyć 

pokój i szczęście? Pokój dać może tylko Bóg. Jest On ucieleśnieniem najwyższego 

pokoju i miłości. Matka może się czasami rozgniewać, jednak miłość Boga jest 

niezmienna. Powinniście być wdzięczni matce, która was urodziła, a dzięki tym 

narodzinom jesteście w stanie poznać Boga. Nie ma jednak nic większego niż imię 

Boga.   

Nie ma nic większego niż imię Boga    

Do domu Kausalji [matki Ramy] przyszła raz Andźana Dewi, matka Hanumana. 

Choć Hanuman był wielkim wielbicielem Ramy, Kausalja nigdy wcześniej nie widziała 

Andźany Dewi. Ujmująco ją witając, Kausalja zapytała Andźanę Dewi: „Mogę 

wiedzieć, kim jesteś?” Andźana Dewi szczyciła się tym, że jest matką Hanumana. 

Odrzekła: „O czcigodna, jak to? Nie znasz mojego imienia? Jestem matką Hanumana, 

który potrafi przeskoczyć potężny ocean”. Kausalja rzekła: „Moja droga! Teraz 

uświadamiam sobie, że Hanuman jest doprawdy wielki”. Gdy tak rozmawiały, 

przyszła matka mędrca Agastji. Kausalja spytała ją: „O czcigodna, czy mogę wiedzieć, 

kim jesteś”? Ta rzekła w odpowiedzi: „Jestem matką Agastji, który połknął jednym 

haustem cały ocean. Jak to możliwe, że nie wiesz, kim ja jestem - matka tak wielkiego 

świętego?”. Wtedy Kausalja powiedziała matce Hanumana i matce Agastji: „Twój syn 



Sanathana Sarathi   Marzec  2019  
 

© Organizacja Sathya Sai       6 

 

Hanuman potrafił przebyć potężny ocean, a twój syn Agastja potrafił połknąć cały 

ocean tylko ze względu na mojego syna Ramę”. 

Właśnie wówczas wszedł Rama. Pojął od razu, co się dzieje i chciał uciąć dalszy 

spór między tymi matkami. Rzekł Kausalji: „Matko! Obaj stali się wielcy nie z mojego 

powodu. To moje ciało zostało nazwane Rama. Jedynie dzięki wypowiadaniu imienia 

Rama Hanuman przebył ocean, Agastja połknął ocean, a ja również stałem się sławny. 

Wszystkie te osiągnięcia są rezultatem wpływu imienia”. Spójrzcie, jak wspaniałe jest 

Imię Boga. Jeśli brakuje łaski Boga, nawet najlepsze matki nie potrafią pomóc swym 

dzieciom. Właśnie dlatego matki modlą się ciągle do Boga o dobro dzieci.   

Łaska boska dla Adi Śankary   

Adi Śankara urodził się w Kaladi, w stanie Kerala. Miał zaledwie sześć lat, kiedy 

matka pewnego dnia rzekła doń: „Mój drogi! Twój czcigodny ojciec wytrwale oddawał 

cześć Boskiej Matce. Pragnę, abyś poszedł w jego ślady! Ja również nie mam innej 

rozrywki niż wypowiadanie imienia Boga. Narodziwszy się z mojego łona, powinieneś 

zdobyć dobre imię i stać się człowiekiem wielkiej sławy”. Doskonały syn przynosi 

matce dobre imię. Również matka jest przyczyną sławy syna. Ojciec Śankary czcił przez 

wiele lat boginię Radźa Radźeśwari. Codziennie oddawał cześć Boskiej Matce, 

ofiarowywał jej najwedjam i rozdawał prasadam synowi, żonie i innym.  

Pewnego dnia ojciec Śankary musiał udać się do sąsiedniej wsi. Rzekł więc do 

Śankary: „Drogi synu! Ponieważ muszę pójść na jeden dzień do pobliskiej wioski, nie 

mogę wykonać obrzędów do bogini. Jako że twoja matka nie umie tego robić, chcę 

abyś ty wykonał te obrzędy”. Okazując posłuszeństwo ojcu, Śankara postawił przez 

posągiem bogini kubek mleka i poprosił: „Matko! Proszę, przyjmij moją ofiarę”. Bogini 

nie przybyła, żeby wypić to mleko, nawet po długim oczekiwaniu. Ponieważ mleko z 

kubka nie było spożyte, Śankara zasmucił się i powiedział do Boskiej Matki: „Czy 

popełniłem jakiś grzech? Gdy ojciec ofiarowywał mleko przez te wszystkie dni, piłaś je. 

Dlaczego odmawiasz wypicia, gdy ja ofiarowuję?”.  

Wypełniał go smutek, bo uważał, że chyba popełnił jakiś grzech. Pomyślał, że jeżeli 

nie umie spełnić życzenia ojca i przynosi rodzicom hańbę, jego życie jest bezużyteczne. 

Modląc się gorąco do bogini, żeby wypiła ofiarowane przezeń mleko, Śankara rzekł: 

„Matko! Jeżeli nie wypijesz tego mleka, zakończę życie.” Bogini natychmiast pojawiła 

się przed nim i rzekła: „Mój drogi! Bądź szczęśliwy. Jestem bardzo zadowolona z 

twojego oddania. Spójrz, piję mleko.” Wypiła całe mleko; w kubku nie została ani 

kropla. Śankara poprosił: „O Matko! Wypiłaś całe mleko, nie zostawiając nic jako 

prasadam. Matka może mnie podejrzewać o wypicie całego mleka. Rodzice powinni 

spożyć to święte prasadam. Ojciec codziennie przynosił prasadam do domu. Zwróć mi 

więc, proszę, trochę mleka.” Boska Matka rzekła: „Jak można z powrotem dostać mleko, 

które wypiłam i strawiłam? Czy można oddzielić rzekę, gdy złączyła się z oceanem?”. To 

mówiąc, zniknęła.   

Śankara począł żarliwie prosić Radźę Radźeśwari: „Proszę, daj trochę mleka, inaczej 
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nabędę złego imienia u matki”. Litując się nad chłopcem, bogini utoczyła trochę mleka 

z własnej piersi i mu je dała. Mocą spożycia tego świętego mleka Śankara był w stanie 

opanować bez wysiłku wszystkie Wedy, śastry i upaniszady. Osiągnął tak wielkie 

szczyty duchowe, że ludzie zaczęli oddawać mu cześć. Tak oto człowiek staje się boski 

dzięki łasce Boga i miłości matki. Dlatego czcijcie rodziców i módlcie się do Boga. 

Umieśćcie Boga w swoim sercu. Waszym obowiązkiem jest przynoszenie dobrego 

imienia rodzicom. Gdy stajecie się dobrzy, wasi rodzice zdobywają sławę.  

Sita zdobyła wielką sławę przez szlachetne czyny swych synów Lawy i Kuszy. Gdy 

Lawa i Kusza walczyli z Ramą, Lawa wymierzył strzałę w Ramę, pomyślał o swojej 

matce Sicie i zapragnął, żeby ta strzała pozbawiła Ramę przytomności. I Rama stał się 

nieprzytomny. Spójrzcie, gdy rozmyślacie z czcią o swej matce, a w sercu macie niczym 

skarb Boga, moc matki zwiększa się. Jednak w obecnych czasach do rzadkości należą 

matki, które wzywają swoje dzieci do oddania dla Boga. W dniach dawno minionych 

matki napełniało szczęście, kiedy ich dzieci wchodziły na ścieżkę wiodącą do Boga. 

Rodzice współczesnego pokolenia powinni błogosławić dzieci, aby naśladowały te 

starożytne wzorce. Dzieci powinny się uczyć czci dla rodziców. Rodzice to przyczyna 

waszego ciała fizycznego, ale główną przyczyną waszego istnienia jest Bóg. Nadajcie 

znaczenia swojemu życiu przez rozmyślanie o boskości swojej matki i rozwijanie wiary 

w Boga.  

Życie ludzkie jest bardzo wartościowe. Człowiek powinien użyć swoich ludzkich 

narodzin do osiągnięcia wyższych celów w życiu. Zasadniczo, wybieranie mało 

ważnych rzeczy nie należy do natury człowieka. Zawsze dąży on do rzeczy wyższych. 

Ostatecznie, powinien starać się o osiągnięcie ostatecznego celu, którym jest sam Bóg. 

Ten, kto osiąga Boga, osiąga wszystko.  

Matka Śankary, Arjamba, pobłogosławiła syna, mówiąc: „Mój drogi! Zasłuż na 

łaskę Boskiej Matki! Gdy będziesz miał boską łaskę, nie będzie ci niczego brakować, a 

twoja sława będzie się rozprzestrzeniać, jak kraj długi i szeroki”. Śankara żył w pokoju i 

bezustannej błogości. Już w bardzo młodym wieku odwiedził wszystkie ośrodki 

pielgrzymkowe w kraju. Za tym wszystkim stała łaska Dewi. Mocą boskiej łaski 

człowiek może osiągnąć wszystko. Dlatego każdy powinien próbować zdobyć boską 

łaskę, rozwijać wiarę w Boga i uczynić swoje życie wartościowym. Z tymi 

błogosławieństwami kończę swój dyskurs. 

(Bhagawan zakończył bhadźanem „Om Śri Ram Dźai Ram Dźai Dźai Ram”). 

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal w Dniu Iśwarammy  

6 maja 1997 roku.  
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Rozwijaj w sobie wiarę w boskość  

Z orędzia Sathya Sai Baby wygłoszonego podczas święta Śiwaratri 19.02.1993 r.  

 

W każdym obecna jest atma. Nie zna żadnych granic. Jest wszechobecna. Celem 

świętowania Śiwaratri jest rozpoznanie wszechobecności Boga. Celowi temu nie służy 

post bądź czuwanie przez całą noc. Są to tylko środki pomocnicze do tego, co uważa się za 

ostateczny cel - świadomość boskości - powiedział Bhagawan w orędziu na okoliczność 

Śiwaratri 19 lutego 1993 roku.   

DUCHOWOŚĆ TO LATARNIA MORSKA, KTÓRA SZERZY MĄDROŚĆ 

Każdy człowiek jest cząstką Boga. Życie człowieka osiągnie spełnienie tylko wtedy, 

gdy będzie on wykonywał swe obowiązki. Obowiązek jest główną powinnością 

człowieka. Jeśli człowiek jest obdarzony bogactwem i dobytkiem, ma obowiązek się 

tym cieszyć. Lecz pożądanie czy zawładnięcie majątkiem innych jest przestępstwem.  

Dharma sprawia, że właściwie korzystamy ze swych zasobów   

Majątek nie ogranicza się do pieniędzy, złota czy innego dobytku. Majątek 

człowieka stanowi też wszelka wiedza i umiejętności, jakie zdobył. Majątkiem jest 

nawet zdrowie. Moc myślenia to także majątek. Majątkiem są również siła fizyczna i 

zdolności umysłowe. Czas, jakim rozporządza człowiek, to także jego majątek. Dlatego 

najważniejszym obowiązkiem człowieka jest spożytkowywać we właściwy sposób 

swój czas i każdą inną postać majątku. Niestety, człowiek marnuje dziś czas, majątek i 

zdolności. To adharma, przeciwieństwo prawości.  

Często radzę studentom i uczniom, żeby nie oddawali się nadmiernemu gadaniu - z 

tej przyczyny, iż jest to robienie karygodnie niewłaściwego użytku z dostępnego im 

czasu. Ponadto przez zbyt długie gadanie z inną osobą obrabowuje ją z jej czasu. To 

również jest błędem. Dharma pociąga za sobą właściwe korzystanie z czasu i zasobów 

człowieka. Adharmą jest niewłaściwy użytek ze swego czasu i majątku oraz 

pozbawianie majątku innych.   

Każda osoba ma swój własny umysł, w którym powstają myśli, oparte na jej iććha 

śakti (sile woli). Jedna osoba ma skłonność do wielbienia Ramy. Inna woli Siwę. Ktoś 

trzeci raduje się czcią dla Kriszny. Czwarty czerpie natchnienie z rozmyślania o Jezusie. 

Ktoś inny rozmyśla o Allachu. Wszystko to opiera się na indywidualnych preferencjach.  

Jednak w umysłach wszystkich osób, bez względu na kraj czy region, na to, jaką 

postać ktoś pragnie czcić, jakiemu bóstwu chce oddawać cześć, jakie imię chce śpiewać, 

dwie rzeczy są niezbędne – wiswasa (wiara) i śraddha (wytrwałe oddanie). Bez gorliwości 

nie można dobrze wykonać nawet mało ważnego działania. Bez śraddhy nie osiągnie się 

niczego.   
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Śraddhawan labhate dźnanam (ten, kto jest gorliwy, osiąga mądrość) - mówi 

Bhagawadgita. Jedynie szczery poszukiwacz może zdobyć boskość. Choćby ktoś był 

najbardziej rozumny, bez gorliwości nie osiągnie nic. Człowiek gorliwy potrafi 

przemienić nawet mały płonący węgielek w potężne ognisko. 

Śraddha i wiśwasa reprezentują Śakti i Śiwę  

Śraddha to środek na uświadomienie sobie boskości. Co oznacza śraddha? Oznacza 

Dajwa Śakti (boską moc). Śraddhę nazywa się bhawani. Odnosi się to do bogini, do 

Śakti (boskiej energii) lub prakriti (przyrody). 

Potem jest wiśwasa. Czym jest wiara? Symbolizuje ona Iśwaratwam (zasadę boską). 

Przez śraddhę przejawiają się iććha śakti, krija śakti i dźniana śakti (siła woli, siła 

działania i siła mądrości). Istotą tych trzech sił jest Iśwaratwa (Boskość). One stanowią 

moc wiśwasy. 

Śraddha i wiśwasa reprezentują Parwati i Parameśwarę. Człowieczeństwo 

reprezentuje sobą połączenie Śakti i Śiwy. Nie różnią się one od siebie. Są razem tak jak 

ogień i moc palenia. Podobnie powiązanie jest między cukrem i słodyczą. Nie ma cukru 

bez słodyczy. Gdzie słodycz, tam jest cukier. Podobnie, śraddha i wiswasa 

współistnieją. Dlatego powinno się je uważać za obecne w człowieku w postaci Siwy 

i Śakti. 

Różnica pomiędzy ratri a Śiwaratri   

Każda noc związana jest z ciemnością. Ale dziś mamy Śiwaratri. Jaka jest różnica 

pomiędzy ratri (nocą), a Śiwaratri? Dla człowieka który rozpoznał swą boskość, każda 

noc to Śiwaratri. Dla człowieka pogrążonego w sprawach doczesnych każda noc jest 

taka sama. Tamta noc zaznacza się ciemnością. Ta noc zaznacza się światłem. Duchowość 

jest latarnią morską, która daje światło człowiekowi, który jest pełen rozpaczy, 

pogrążony w nienasyconych pragnieniach. Imię Boga to latarnia morska. Przez 

śpiewanie tego imienia można sobie uświadomić tego, kto to imię nosi. 

W każdym obecna jest atma. Nie zna żadnych barier terytorialnych. Jest 

wszechobecna. Celem obchodzenia Śiwaratri jest rozpoznanie wszechobecności Boga. 

Celowi temu nie służy post lub czuwanie przez całą noc. Są to jedynie środki pomocnicze 

dla tego, co uważa się za ostateczny cel - świadomość Boga. Jednak uświadomienia 

sobie Boga nie należy odkładać na odległą przyszłość. Trzeba się tym zajmować tutaj i 

teraz. Oto cel Śiwaratri.  

– Wybrane z orędzia Bhagawana, wygłoszonego na Sali Purnaćandra 19 lutego 1993 roku  

podczas święta Śiwaratri.   
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Oddanie, które wyzwala 
Bhuwanaćandra 

 

 Czasem ludzkie umysły zadają sobie dwa znaczące pytania. Pierwszym jest: ‘kim 

jest Bóg?’, a drugim: ‘kim jest wielbiciel?’ Pewien szlachetny człowiek szukając 

odpowiedzi na pierwsze pytanie, zbadał dokładnie święte pisma i życie awatarów. W 

końcu udał się do Puttaparthi, prosząc o odpowiedź Swamiego. Nie musiał nawet 

zadawać pytania Swamiemu, a już podczas pierwszego darszanu dostał od Niego 

odpowiedź. Swami rzekł mu: „Moim mieszkaniem jest twoje serce. Z fizycznego punktu 

widzenia może się zdawać, że przebywam w Puttaparthi, ale w rzeczywistości możesz 

mnie znaleźć w swym sercu”. 

 Zadowolony z tego, że uzyskał odpowiedź, ten szlachetny człowiek rzekł w 

upojnej radości innemu wielbicielowi: „Mój drogi, uświadomiłem sobie, że Bóg jest 

tym, który mieszka w sercach swych wielbicieli”. Co za głęboka wypowiedź! Wszyscy 

zdajemy sobie sprawę z tego, jak tę prawdę przekazał najlepszy z wielbicieli, Hanuman, 

kiedy rozdarł sobie serce, aby pokazać obecność w nim Ramy i Sity.  

Odpowiedź na drugie pytanie - ‘kim jest wielbiciel?’ – zamieszczona jest nie raz ani 

nie trzy razy, ale wielokrotnie w „Sathyam Śiwam Sundaram”.  Wielbiciel to ten, kto 

umieścił w swoim sercu Boga. Dlatego Swami często wzywał nas: „Miej wiarę we 

mnie, Ja poniosę wszystkie twoje ciężary”. Dalej podtrzymuje swe boskie zapewnienie, 

nawet po dziś dzień. Wystarczającym świadectwem tego jest błogosławione życie Smt. 

Rathnakaram Minammy.  

Saga niezrównanego oddania i boskie błogosławieństwo  

Mieszkańcy aszramu i ludzie z Puttaparthi wiedzieli, że Minamma codziennie 

przybywa do mandiru, zarówno rano jak i po południu, żeby dostąpić darszanu 

Swamiego. Była ona doskonałym przykładem bezinteresownego, czystego i 

niezrównanego oddania. Cicho, na swój własny sposób służyła Panu nie łaknąc 

uznania czy rozgłosu. Jej życie było nidarszanam (przykładem), nie zaś pradarszanam 

(pokazem) bhakti. Choć miała duże ograniczenia, przez wiele lat zmuszona do 

korzystania z wózka inwalidzkiego, nigdy nie straciła – żadnego dnia - darszanu 

Swamiego. Nawet w ostatni dzień swego pobytu na świecie, 16 grudnia 2018 roku, 

przybyła do mandiru i uczestniczyła w porannych bhadźanach. Wieczorem poczuła się 

trochę nieswojo i wezwała syna, Śri Rathnakara, aby ją zabrał do szpitala. Śri 

Rathnakar natychmiast zawiózł ją na wózku inwalidzkim do samochodu. Gdy pomagał 

jej wsiąść do samochodu, wydała na jego rękach ostatnie tchnienie i połączyła się z 

boskimi, lotosowymi stopami. Na określenie tak chlubnego końca używamy określenia 

„anajasa maranam” (bezbolesna i spokojna śmierć). Urodziwszy się na tym świecie, 

każdy musi któregoś dnia umrzeć. Jednak tylko jeden na miliony pobłogosławiony jest 

spokojną śmiercią, jak Minamma.  
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Jak powiedział Adi Śankara, są trzy dobrodziejstwa, do jakich w życiu powinien 

dążyć każdy: anajasena maranam, wina dajnjena dźiwanam, dehanthe Iśwara 

sajudźjam (spokojna śmierć, życie pozbawione niedoli i ostateczne złączenie się z 

boskością). Tak wyjątkowe błogosławieństwa zostały jej dane tylko dlatego, że była 

najlepszą wielbicielką, która umieściła Pana w swym sercu. Jak wszyscy wiemy, 

Minamma była żoną Śri Dźanaki Ramajaha, młodszego brata Bhagawana. Miała 

wielkie szczęście mieć darszan Swamiego i służyć Mu codziennie przez prawie 

sześćdziesiąt lat. Uświęciła życie wyłącznym oddaniem i służbą Panu. 

Kiedy Swami ją spytał: „Nasz Dźanaki Ramajah ma tylko jedno płuco, ale moją 

powinnością jest ochrona go i utrzymywanie w zdrowiu przez całe życie; wyjdziesz za 

niego?”, bez zastrzeżeń, nie namyślając się, usłuchała Go. Wówczas Swami 

pobłogosławił ją, promieniejąc uśmiechem: „Dobrze, Ja jestem dla was obojga”. Było 

to zapewnienie dane przez samego Pana. Czyż jakaś siła w tym stworzeniu może 

unieważnić słowo Swamiego!  

Ślub Śri Dźanaki Ramajaha i Minammy został przeprowadzony w Prasanthi 

Nilajam w 1960 roku. Cóż za wspaniała była to uroczystość pod przewodnictwem 

samego Swamiego - Śiwa Śakti Swarupy. Był to pewnego rodzaju niebiański ślub, 

zaszczycony obecnością wszystkich bogów i bogiń w postaci wielbicieli. To właśnie 

tutaj, w mandirze, Śri Dźanaki Ramajaha wystrojono w uroczystą szatę ślubną. To 

właśnie tutaj szlachetna matka Iśwaramma spojrzała z radością na Swamiego, 

udzielając nowożeńcom błogosławieństw. To właśnie tutaj Minamma otrzymała hojną 

łaskę i błogosławieństwa Bhagawana na długie i szczęśliwe życie małżeńskie. Śri 

Dźanaki Ramajah i Minamma zostali pobłogosławieni dwiema córkami - Sailadźą i 

Wanadźą - oraz synem, Śri Rathnakarem.   

Pewnego razu, gdy Bhagawan był w Brindawanie, Minamma bardzo ciężko 

zachorowała. Lekarze byli bardzo niespokojni i prawie stracili nadzieję. Kiedy 

Minammę zabrano do Swamiego, poprosiła: „Swami, jeśli coś mi się stanie 

niepomyślnego, bądź łaskaw opiekować się trójką mych  dzieci”. Wszechmiłosierny i 

wszechwiedzący Pan uśmiechnął się i rzekł: „Nie masz się czego bać. Bądź pewna, że za 

tydzień przyjdziesz do mnie, odzyskawszy zdrowie”. Było to zapewnienie ze strony 

samego Pana. Czy mogło zdarzyć się coś innego? Lekarze, którzy obawiali się 

najgorszego, byli zadziwieni widząc, jak Minamma w ciągu tygodnia wróciła do 

zdrowia. Nie znaleźli żadnego naukowego wyjaśnienia. Zgodnie z zapewnieniem 

Bhagawana, Minamma odzyskała zdrowie, przyszła i położyła się w pokłonie u 

lotosowych stóp Swamiego, roniąc łzy wdzięczności. Jakiegoż lepszego dowodu nam 

trzeba dla zrozumienia miłości Boga do wielbiciela i niezachwianej wiary wielbiciela w 

Pana!  

Przez prawie pięćdziesiąt lat, czyli innymi słowy pół wieku, Minamma miała 

wielkie szczęście przygotowywać codziennie Swamiemu jedzenie. Jakże 

błogosławionym cieszyła się przywilejem! Ludzie mieli do niej łatwy dostęp i mogli 
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wylewać swe nieszczęścia i troski, znajdować w jej słowach pociechę. Słuchała o ich 

problemach cierpliwie i z troską. Potem przedkładała ich modlitwy Swamiemu, gdy 

nadarzyła się sposobność albo cicho modliła się za ich pomyślność, wzywając łaski 

mieszkańca wnętrza. Swami, Hridajawasi [tj. mieszkaniec serca] zawsze odpowiadał na 

jej modlitwy. Gdy normą stało się wywyższanie i pragnienie rozgłosu, bardzo rzadko 

znajdzie się tak prostą i pokorną wielbicielkę jak Minamma. Ujęła Pana prostotą i 

szlachetnością.  

Kiedy Śri Rathnakar miał poważny wypadek drogowy i odniósł bardzo ciężkie 

obrażenia, Minamma zwróciła się do Swamiego, nie zaś do lekarzy, o bezpieczeństwo i 

pomyślność dla niego. Z jednej strony była jej młoda synowa, Himawahni, z dwojgiem 

małych dzieci, a z drugiej syn leżący w szpitalu z bardzo ciężkimi obrażeniami. Sytuacja 

była, mówiąc najłagodniej, straszna. Ale nawet w obliczu skrajnych trudności jej wiara 

w Swamiego pozostała niezachwiana.  Modliła się do Niego z uczuciem pełnego 

poddania o wyleczenie syna z tych zagrażających życiu obrażeń. Poruszony jej 

żarliwymi modlitwami, Swami codziennie odwiedzał Rathnakara, zapewniając i 

uspokajając, iż  wszystko będzie świetnie. Do czasu aż ów zupełnie wrócił do zdrowia, 

Swami wciąż obsypywał ich rodzinę miłością i łaską, pomagając im przetrwać tę 

trudną sytuację.  

Jest On Lila Nataka Sutradharim (boskim reżyserem tego kosmicznego 

przedstawienia), który jako jedyny wie, kto ma się komu urodzić i w jakim celu, jak też 

kto jakiej sytuacji ma stawiać w życiu czoła, żeby przyswoić sobie wartościowe lekcje.  

Gdy udamy się na morski brzeg, widzimy podnoszące się i opadające niezliczone 

fale, ale zasadnicza, głęboka część oceanu zawsze jest nieruchoma i spokojna. Serce 

Minammy zawsze było niczym głębia oceanu - spokojne i opanowane. Nawet 

stawiając czoła ‘nieustępliwym falom’ codziennych problemów, ołtarz jej serca był 

zawsze stały i czysty z przebywającym w nim Swamim.  

Swami oznajmił: „Moim przesłaniem jest moje życie”, a Minamma, będąc 

doskonałą wielbicielką, ukształtowała swe życie zgodnie z przesłaniem Swamiego o 

miłości i służbie. W rzeczy samej, jej życie było jaśniejącym przykładem oddania dla 

Pana i niezachwianej wiary w Niego.   

 Światła przewodnie w misji awatara   

Jest wiele świateł przewodnich w misji Bhagawana, prowadzących i inspirujących 

ludzkość. Błogosławionych dusz, które uświadomiły sobie boskość Swamiego i 

bezpośrednio Mu służyły było bez liku. Było również wielu innych, którzy szczerze 

służyli Mu, jednak woleli pozostać incognito. Wszyscy doskonale odgrywali swoje role 

i służyli Mu w swój własny, pokorny sposób. Nie jest przesadą twierdzenie, że byli oni 

wybrani przez samego Swamiego dla wypełnienia Jego misji. Odkąd Swami oznajmił, 

iż jest awatarem i rozpoczął boską misję - aż do czasu, gdy opuścił kurtynę nad sceną 

swojego ziemskiego pobytu, a nawet do dnia dzisiejszego - było i jest wielu mężczyzn i 

kobiet wielkich zasług, którzy poświęcili życie na wspomaganie Jego boskiej misji. 
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Niektórzy z nich codziennie ozdabiają mandir pięknymi rangoli, inni utrzymują 

czystość i higienę w aszramie, jeszcze inni służą w różnych wydziałach administracji 

aszramu, zapewniając jedzenie i noclegi wielbicielom. Niektórzy przyjeżdżają nawet z 

odległych miejsc, zostają w aszramie tydzień czy dwa i wypełniają obowiązki 

wolontariuszy sewa dal, inni zaś prowadzą instytucje oświatowe i medyczne 

Bhagawana zgodnie z Jego boskimi zarządzeniami. Takie błogosławione dusze, którym 

jesteśmy winni wdzięczność i głęboki szacunek, są niezliczone. Życie ich wciąż daje 

natchnienie i pobudza nas do ponownego poświęcenia się boskiej misji. Naszym 

głównym obowiązkiem jest naśladowanie ich ideałów, żywienie ducha oddania i 

poświęcenia, jaki pokazują oraz kroczenie ścieżką miłości i służby, ustanowioną przez  

Bhagawana dla naszego zbawienia.  

– Sławny poeta i scenarzysta, Śri Bhuwanaćandra jest żarliwym wielbicielem Bhagawana.   

 

 

 

Bhagawan pisze dla „Sanathana Sarathi”  
 

Kiedy w lutym 1958 roku Bhagawan Śri Sathya Sai Baba zapoczątkował 

„Sanathana Sarathi”, zaczął także pisać co miesiąc jakiś artykuł, począwszy już od 

pierwszego numeru i pisał bez przerwy do października 1984. Wszystkie te napisane 

artykuły zostały wydane w postaci książek, które jako seria nazwano „Wahini”. Dla 

zaznajomienia Czytelników z tym, jak pisał je Bhagawan, zamieszczamy tu ręcznie 

pisane przez Niego artykuły - razem z ich tłumaczeniem - które utworzyły szesnastą, a 

zarazem ostatnią książkę z serii „Wahini”, nazwaną „Lila Kajwalja Wahini (Strumień 

kosmicznej, boskiej świadomości). 

 Artykuł zamieszczony w niniejszym numerze stanowi drugą i ostatnią część 

artykułu opublikowanego w „Sanathana Sarathi” w maju 1984 roku. Następne numery 

„Sanathana Sarathi” przyniosą również dalsze artykuły „Lila Kaiwalja Wahini” w 

postaci pytań i odpowiedzi (z wyjątkiem opublikowanego w czerwcowym wydaniu 

„Sanathana Sarathi” z 1984 roku, bo tego napisanego odręcznie artykułu nie mogliśmy 

znaleźć). Ponieważ Bhagawan Śri Sathya Sai Baba jest Weda Puruszą i Wedy wyłoniły 

się z niego, nie może być większego autorytetu do przedstawiania wiecznych wartości i 

bezcennych nauk Wed. Poszukiwacze duchowi, którzy chcą pojąć prawdziwe znaczenie 

duchowych prawd zawartych w tych najbardziej starożytnych pismach świętych, 

powinni wielokrotnie czytać te artykuły.  
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Lila  Kajwalja  Wahini 

Sai rozmawia z sadhaką 

[Sai:] Słowo Amnaja pochodzi od rdzenia  „mna”, który znaczy „uczyć się”. 

Ponieważ Wed trzeba uczyć się nieustannie i wytrwale, nazwano je Amnaja albo 

Namamnaja.  

Ćhandas znaczy rytm wiersza, do którego można ułożyć muzykę, tak jak to jest w 

Samawedzie, dlatego również i taką nazwą określa się Wedy. Słowo Swadiaja odnosi 

się do procesu nauczania oraz uczenia się. Wedy przekazywano z ojca na syna, z 

pokolenia na pokolenie, w procesie nauczania i uczenia się, stąd nazwano je Swadiaja. 

Agama z kolei znaczy to, co powstało, co przyszło. Nigamagama ma podobne 

znaczenie. Wedy powstały z oddechu Boga; każda ich sylaba jest świętością, każde 

słowo – mantrą.  

Sadhaka: Mantra? Co to znaczy? 

Sai: Mantra stanowi przedmiot kontemplacji, punkt zaczepienia dla umysłu. 

Można powiedzieć, że zadaniem mantry jest skłonienie umysłu do kontemplacji. 

Sylaba man wskazuje na proces zagłębiania się umysłem, a tra odnosi się do 

przekraczania, uwalniania się, wybawienia. Gdy umysł kontempluje mantrę, ona go 

uwalnia. Podczas wypełniania rytuałów i składania ofiar należy stale pamiętać o ich 

wewnętrznym znaczeniu, czemu służy powtarzanie pewnych wersetów – to są właśnie 

mantry. Tymczasem obecnie osoby odprawiające różne rytuały recytują je 

mechanicznie, nie zgłębiając ich znaczenia, a wówczas mantry wibrują tylko na języku, 

nie przynosząc oczekiwanych rezultatów. Osiągnięcie celu powtarzania mantry 

wymaga pełnej świadomości jej znaczenia. Każda Weda ma liczne odgałęzienia, tak 

zwane sakhy. Uczeni w Wedach muszą poznać również i ich treść oraz znaczenie. 

Sadhaka: Czym są sakhy? 

Sai: Słowo sakha znaczy gałąź, zatem są to teksty, które wyrosły z pnia głównej 

Wedy. Drzewo posiada konary, gałęzie, liście. Każda Weda, tak jak drzewo, ma wiele 

konarów i gałęzi. Tylko niektóre z nich są znane i nauczane. Liczba zapomnianych sakh 

idzie w setki tysięcy. Nawet ich nazwy zaginęły bezpowrotnie. Dlaczego święte pisma 

głoszą: anantho wai wedah – Wedy są nieskończone. Każdy z wielkich mędrców lub 

świętych zajmował się studiowaniem jedynie kilku sakh tej lub innej Wedy. 
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Sposobność służenia w obecności Bhagawana* 
Kuppam Widźajamma 

 

Zdarzyło się raz, że wszyscy wielbiciele napłynęli do sali niczym wartki strumień. 

Usilnie próbowaliśmy ich odepchnąć. Wszystkie nasze krzyki były daremne. Stało się 

tak, iż jakaś staruszka została uderzona. Wpadła we wściekłość i uderzyła mnie mocno 

w twarz, mówiąc „Jestem pacjentką i nie możesz mnie tak popychać”. 

Właśnie wówczas przyszedł jakiś wolontariusz i powiadomił, że Swami chce mnie 

widzieć. Poszłam do górnego pokoju. Serce mi zakołatało, kiedy Swami spytał mnie z 

miłością: „Kim była ta osoba, która cię spoliczkowała”? Zdziwiłam się, skąd Swami się o 

tym natychmiast dowiedział, a w następnej chwili zawstydziłam się, że zapomniałam o 

Jego wszechwiedzy. 

18 października 1955 roku, podczas świąt Dasara w Puttaparthi było bardzo wielu 

wielbicieli. Swami wybrał dużo mężczyzn i kobiet do świadczenia sewy. Przemówił do 

nas w mandirze. 

Boskie wskazówki dla wolontariuszy Sewa Dal   

„Nie tłoczcie się w jakimś jednym miejscu. Ustawiajcie się w miejscach 

strategicznych. Nie zatapiajcie się w patrzeniu na mnie, gdy idę. Musicie uważać, aby 

wielbiciele nie spieszyli ku mnie w pośpiechu. Po pierwsze, musicie zrozumieć, że sewa 

jest najlepszym środkiem do samipji (bliskości), sarupji (jedności) i sajudźji (połączenia) 

z Bogiem. Nie ma pewności, że dostaniecie inną taką sposobność. Możecie tu spotkać 

różnych ludzi - niektórzy to złodzieje, przychodzący wykorzystać ludzi, a inni są 

szlachetni. Można też natknąć się na twardych ludzi, jak i na ludzi łagodnych. 

Powinniście być w stanie używać wszystkich swych umiejętności, takich jak sama, 

dama, bheda i danda (pojednywanie, uspokajanie, dzielenie i dyscyplina), stosownie 

do sytuacji. Czasem można spotkać jakiegoś nieugiętego boga (twardy orzech do 

zgryzienia). Powinno się postępować z tymi ludźmi stosownie do tego, jacy są. Ale nie 

powinno się używać młotka do korka. Są ludzie wrażliwi i o miękkich sercach. Nie 

powinniście być szorstcy wobec nich ani sprawiać im bólu. Nie mówcie: „Jestem 

wolontariuszem, musisz słuchać mojego polecenia”. 

„W jakim celu opuściliście dom i tu przyjechaliście? Chyba nie po to, by rozdąć 

swoje ego czy namiętności. Chodzi o odrzucenie mamakary (poczucia „moje”) i o 

służenie myśląc ‘na mama’ (nie moje)! Powinniście podnieść się z poziomu ‘moje’ do 

poziomu ‘nasze’. Co jest waszą stałą siedzibą? Waszą stałą siedzibą jest świątynia serca 

Sai.” (Swami położył nacisk na to ostatnie zdanie, pośród oklasków)”.   

„To wstyd, jeżeli nawet po przybyciu tutaj nie zmieniliście swojej postawy. Jeśli nie 

                                                           
*
 Ciąg dalszy z poprzedniego numeru.  
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zmieniacie swych postaw i przyzwyczajeń, gdy mówię do was z taką miłością, jaki jest 

pożytek z waszego pobytu tutaj? Otrzymuję wiele skarg: >Swami! Przebywamy całą tę 

drogę do twojej siedziby, znosząc wiele trudów. Ale twoi wolontariusze źle nas 

traktują< - mówią.  

Czy w tym celu dostaliście odznakę wolontariusza? Oni nie są świadomi, że 

doradzam wam coś innego. Inaczej mogliby drwić z was za lekceważenie zarządzeń 

Swamiego. Doprawdy wstyd mi, gdy ktoś z was źle się zachowuje. Wytwarza to złe 

wyobrażenie o nas wszystkich. Na przykład, jakaś staruszka wstała w rzędzie 

darszanowym, a jedna kazała jej natychmiast usiąść, nie próbując dowiedzieć się z 

jakiego powodu tamta wstała. Gdy poszedłem i spytałem o przyczynę, powiedziała: 

‘Swami! Wstałam, bo pogryzły mnie mrówki’. Gdyby to był skorpion, jej położenie 

byłoby gorsze! Czy chcecie zabijać ludzi? Czy możecie wstrzymywać ludzi, gdy chcą 

wyjść za potrzebą? Zauważyłem, że niektórzy z was gromadzą się i plotkują. Czy to 

sposób wykonywania sewy?  

Wielbiciele zapełniają tłumnie to miejsce, żeby być świadkami lingodbhawam 

(wyłonienia się lingamu) podczas święta Śiwaratri. Przybywają z wielką żarliwością, 

nie troszcząc się o swoje bezpieczeństwo. Jeśli naprawdę wypełnia was miłość do 

bezinteresownej służby, nie będziecie łaknąć widzenia abhiśekam (obrzędowego 

obmywania) lingi ani słuchania przemówień. Ja w zamian zapewnię wam 

dziesięciokrotnie więcej szczęścia (głośne oklaski). W bliskiej przyszłości ludzie będą się 

tutaj gromadzić tysiącami. Cały świat będzie tu przyjeżdżał. Zważywszy na to, 

ogłaszam niniejszym ważne zarządzenia organizacyjne. Wolontariuszy - mężczyzn 

dzielę na pięć skrzydeł: skrzydło zdrowotne, skrzydło administracji Praśanthi, skrzydło 

zaopatrzenia w wodę, skrzydło higieny, skrzydło czujności i bezpieczeństwa”. 

Następnie Swami ogłosił imiona i nazwiska kierowników każdego z tych skrzydeł.  

Swami kontynuował: „Macie swobodę powiadamiania mnie o każdej ważnej 

sprawie. Przekazujcie informacje przez osobę stojącą u mych drzwi”.  

Gdy Swami mówił te nasycone boską miłością, wielką cierpliwością i głęboką 

troską o wielbicieli słowa, stopniały nam serca. Poczuliśmy prawdziwie, że 

bezużyteczne jest życie, jeżeli nie pracujemy z pełną energią, kiedy Swami tak bardzo 

martwi się o szczęście wielbicieli. Mimo nawału swoich zajęć, Swami spędził półtorej 

godziny, wydając nam te zarządzenia. Podarował nam wszystkim na koniec odznaki 

oraz padanamaskar. Następnie wezwał panią Choudhry i rzekł: „Dopilnuj, aby wszyscy 

wolontariusze właściwie pracowali”. 

Sposób zarządzania wielkimi tłumami 

Liczba wyznawców zwiększała się z każdym dniem. Przybywali do Parthi wielkimi 

grupami. Zważywszy na to zbudowano halę, przyległą do mandiru, a mogącą 

pomieścić około 7 tysięcy ludzi. W tamtym okresie wszystkie święta - jak Śiwaratri, 

Nawaratri i Guru Purnima - rozpoczynały się niezmiennie o 7:00 rano. Tłumy czekały 

ochoczo na wejście nawet przed 4:00 rano. Trzeba ich było wpuścić w należytym 
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porządku. Nie było ani wiat, ani pokojów do udzielania ludziom noclegu, na skutek 

czego wszystkie przyjezdne rodziny korzystały z otwartej przestrzeni wokół hali - do 

gotowania, jak i snu - wraz ze wszystkimi potrzebnymi przyborami. Śrimati Choudhry, 

Malathi Lakszmi i ja docierałyśmy na miejsce nad ranem, przenosiłyśmy wszystkie 

rzeczy przyjezdnych w odległe miejsce, a po skończeniu się uroczystości zwracałyśmy je 

rodzinom. Spotkanie wieczorne zaczynało się o 4:00 po południu. Wszystkie 

przemówienia, przedstawienia teatralne i harikathy dobiegały końca dopiero po 10:00 

wieczorem. Swami był obecny podczas wszystkich tych występów, odchodząc na 

spoczynek do swojego pokoju dopiero po pobłogosławieniu każdego wielbiciela.   

Audytorium zapełniało się przed pojawieniem się na widnokręgu boga słońca, 

nawet gdy uroczystość miała rozpocząć się o 7:00 rano. Swami wchodził na scenę 

punktualnie w towarzystwie grupy wielbicieli, zaś cała sala rozbrzmiewała radością. 

Patrząc na boską, pomyślną postać Swamiego poruszającą się wzdłuż i wszerz sali, 

czuliśmy, że nasze serca są za małe, aby objąć i uczcić tę radosną scenę. Gdy Swami 

poruszał się od jednego końca sali do drugiego, masa wypełniających salę ludzi też się 

poruszała niczym fale, spragniona ujrzenia go. Cała ich uwaga była skupiona na 

Swamim, nie zważali na bezpieczeństwo starców i dzieci. W takich przypadkach 

zadaniem wolontariuszy była ochrona starszych i dzieci oraz utrzymywanie porządku.   

Wszechwiedzący Pan 

Tłumy najbardziej rosły zwłaszcza podczas święta Śiwaratri. Ludzie gromadzili się 

tłumnie, aby być świadkami lingodbhawam. W dzień Śiwaratri większość wielbicieli 

ściśle przestrzegała ślubu postu od rana do nocy. W nocy robiłyśmy bardzo dużo kawy 

i ofiarowywałyśmy ją wszystkim obecnym na sali wraz z herbatnikami.  

Zdarzyło się raz, że wszyscy wielbiciele napłynęli do sali niczym wartki strumień. 

Usilnie próbowaliśmy ich odepchnąć. Wszystkie nasze krzyki były daremne. Jakaś 

starsza pani została popchnięta. Wpadła we wściekłość i uderzyła mnie mocno w 

twarz, mówiąc „Jestem pacjentką i nie możesz mnie tak popychać!”. 

Właśnie wówczas przyszedł jakiś wolontariusz i powiadomił, że Swami chce mnie 

widzieć. Poszłam do górnego pokoju. Serce mi zakołatało, kiedy Swami spytał mnie z 

miłością: „Kim była ta osoba, która cię spoliczkowała”? Zdziwiłam się, skąd Swami się 

o tym natychmiast dowiedział, a w następnej chwili zawstydziłam się, że 

zapomniałam o Jego wszechwiedzy. 

Powiedziałam: „Swami, ona nie jest winna. Rzeczywiście mocno ją popchnęłam z 

powodu przepychania się wielbicieli”. Swami rzekł: „Nonsens! To uderzenie było 

mocne. Twój policzek jest opuchnięty; biedna dziewczyna!” i dał mi trochę wibhuti. 

Upadłam do jego boskich stóp ze łzami cieknącymi po policzkach. Rzekł: „Byłem tam, 

przyglądając się temu wszystkiemu”. To prawda! Nie ma miejsca, w którym by go nie 

było!  (ciąg dalszy w następnym numerze) 

– Kuppam Widźajamma to autorka słynnej książki „Anjatha śaranam nasti” oraz wielu innych 

książek o Bhagawanie Babie.   
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Blask boskiej chwały 

 

Wibhuti Abhiszekam i Lingodbhawam podczas Śiwarathri 
Phyllis Krystal 

 

Jednym ze zwyczajów Baby jest też wykonywanie o poranku święta Śiwaratri 

obrzędu zwanego wibhuti abhiśekam ku czci Sai Baby z Śirdi, który, jak powiedział 

Baba, był Jego poprzednim wcieleniem. W ów dzień ustawiono na podwyższeniu, 

srebrny posąg Sai Baby z Śirdi. Najpierw Baba stworzył drogocenne kamienie oraz 

ziarna ryżu i wrzucił je w święty ogień, płonący w ustawionym w pobliżu pojemniku. 

Potem wręczono Mu naczynie zawierające wodę, którą najpierw pobłogosławił, a 

potem jej użył do obmycia posągu. Następnie wziął wielkie kropidło, zanurzył je w tej 

wodzie i potrząsnął nim nad głowami tłumu siedzącego na podłodze, kropiąc nią 

każdego i udzielając wszystkim obecnym błogosławieństwa.    

Ktoś podszedł potem do posągu Sai Baby z Śirdi i podniósł nad nim odwróconą do 

góry dnem, pustą urnę. Baba zbliżył się, zakasał rękaw prawego ramienia i włozył rękę 

w tę odwróconą urnę. Następnie zaczął nią poruszać okrężnym ruchem. Natychmiast 

zaczęły się sypać na posąg Śirdi Sai strugi wibhuti w takich ilościach, że wkrótce był 

niemal całkiem zakryty, a popiół zaczął rozsypywać się na wszystkie strony. Nagle 

Baba wyciągnął rękę i strumień się zatrzymał, tak samo nagle, jak zaczął się sypać. 

Potem zakasał rękaw lewego ramienia i włożył tę rękę do urny, po czym powtórzył ów 

okrężny ruch. Popiół znowu się  posypał, tym razem z taką siłą, że urna zadrgała 

gwałtownie, a człowiekowi, który ją trzymał w górze, trudno było utrzymać ją w 

stałym położeniu. Strumień wibhuti płynął dalej, aż wszędzie wokół posągu i na 

posągu usypał się potężny stos popiołu. Kiedy tylko Baba ponownie wyciągnął rękę, 

strumień ten ustał, On zaś zszedł z podwyższenia, zostawiając tłum urzeczony 

widowiskiem, którego właśnie był świadkiem. Byłam zachwycona, iż mam sposobność 

być świadkiem tego nadzwyczajnego, poprzedzającego Śiwaratri obrzędu. 

Przez pozostałą część dnia coraz to więcej ludzi przybywało na to święto. 

Wolontariusze próbowali utrzymać porządek. Kilku ludzi próbowało przepchnąć się do 

hali. Mieli nadzieję na zdobycie sobie jakiegoś miejsca na podłodze, z którego będą 

przyglądać się, jak Baba wykonuje inne obrzędy i - co ważniejsze nawet - słuchać jego 

orędzia. Jak najdelikatniej wydał On rozkazy, aby nielicznym ludziom z Zachodu, 

którzy przyjechali z tak daleka, pozwolić siedzieć w pierwszych kilku rzędach. Jakże 

wielkie mamy szczęście - poczuliśmy - i jakąż odczuliśmy wdzięczność  Babie za Jego 
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troskliwość! Przybyliśmy wcześnie i usiedliśmy cicho, mąż po stronie mężczyzn, ja zaś 

zajęłam miejsce po stronie kobiet, czekając na pojawienie się Baby. Gdy tylko wyłonił 

się zza ekranu w tyle sceny, na wypełnionej sali zapadła cisza. Zajął miejsce na dużym, 

pokrytym czerwonym aksamitem krześle. Kilku uczonych wedyjskich przeprowadziło 

jakiś uroczysty obrzęd, a następnie przyszedł czas na przemówienie Baby. Orędzie 

wygłosił w telugu, robiąc przerwy, aby dr Bhagawant przetłumaczył je na angielski. 

Gdy zakończył przemowę, zaczął śpiewać znany bhadźan. Powtarzaliśmy go za nim 

wszyscy jak najgłośniej. Każdy czuł wielką energię, jaka wyzwoliła się i zdawała się 

podnosić nas wszystkich do poziomu ponad naszą codzienną świadomością.   

Gdy dźwięk osiągnął najwyższe natężenie, Baba zaczął kaszleć i sięgnął po chustkę, 

położoną na poręczy krzesła. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci widząc, jak podniósł ją do 

ust i pojawiły się mdłości, Całe ciało miał wykrzywione z wysiłku.     

Zdawało się, że prąd elektryczny przepłynął po wielkiej hali, bo w umysłach 

wszystkich powstało równocześnie pytanie: „Czy to możliwe, że po upływie trzech lat 

Baba znów stworzy lingam, abyśmy wszyscy go zobaczyli?”.  

Jakby idąc za jakimś cichym sygnałem, tempo śpiewu wzrosło, a każdy wylewał w 

pieśni swoje zadziwienie i ekscytację z powodu wielkiego szczęścia udziału w tak 

wielkim wydarzeniu. Każdy starał się jakby pomóc, kiedy Baba wytężał się, aby 

uwolnić ten uformowany w nim święty symbol. Tempo śpiewów stawało się coraz to 

szybsze, a w pomieszczeniu rosła olbrzymia energia.   

Patrząc na Babę zauważyłam, że jestem pochłonięta Jego wysiłkiem uwolnienia 

lingamu, a przez moment niemal utożsamiłam się z Nim.  Na nowo przeżyłam 

narodziny dwóch córek, czując znów tę presję, kiedy patrzyłam, jak targają Nim 

mdłości, gdy czyni wysiłek narodzin tego symbolu Boga. Wreszcie po ostatnim 

kaszlnięciu złapał w chusteczkę lśniący, barwy opalu lingam w kształcie jaja. Wydawał 

się o wiele za duży, żeby przejść przez gardło. Natychmiast go podniósł, trzymając 

pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, żebyśmy wszyscy zobaczyli, a potem zaczął 

chodzić w jedną i drugą stronę, aby umożliwić każdemu dostąpienie darszanu tego 

cudownego tworu. Kiedy przyjrzeliśmy mu się bliżej, widać było w jego głębi jakieś 

światło, które zdawało się poruszać i zmieniać. Byliśmy urzeczeni, obejrzawszy to 

nadzwyczajne przejawienie, które wywarło na każdego z obecnych głęboki, 

emocjonalny wpływ. Gdy Baba wrócił na scenę i zniknął, przeszedłszy przez kotary, 

wszyscy wyszli z sali, wciąż oszołomieni, żeby przygotować się na całonocne śpiewanie 

bhadźanów.   

– Wybrane z  „Sai Baba: the ultimate experience” [Sai Baba - najwyższe doświadczenie]  

pióra Phyllis Krystal.  
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Uroczystości w Prasanthi Nilajam 

 

Pielgrzymka wielbicieli z okręgu Anantapur   

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Andhry Pradesz i Telangany urządziła 

dwudniową pielgrzymkę wielbicieli z okręgu Anantapur do Prasanthi Nilajam – w 

dniach 2-3 lutego 2019 roku - i w oba te dni przedstawiła szereg programów 

muzycznych, kulturalnych i dotyczących dobra społecznego. W tej świętej pielgrzymce 

uczestniczyło ponad 9 tysięcy wielbicieli z różnych regionów okręgu. 

2 lutego, z wielkim oddaniem, które napełniło całe otoczenie nabożnym żarem, 

śpiewacy z tego okręgu ofiarowali u lotosowych stóp Bhagawana wiązankę pieśni 

nabożnych. Melodyjnie zaśpiewane przez śpiewaków pieśni objęły utwory: „Namo 

Sathya Sai Baba, Namo Sathya Sai” (Pozdrowienia dla Bhagawana Sai), „Sathya Sai 

dźanani prema pradajini” (Matka Sai obsypuje miłością), „Narajana Sathya Narajana”, 

„Brahmamokkate Para Brahmamokkate” (Bóg jest jeden).  

3 lutego rano Organizacja Sai z tego okręgu rozdała maszyny do szycia, młynki i 

inne narzędzia, aby obdarowywanym w ten sposób osobom pomóc zarabiać na życie. 

Wieczorem dzieci Bal Wikas i Dinadźanoddharana Pathakam (z sierocińców) wykonały 

balet o nazwie „Sai bodhana – nithja sadhana” (Codzienne stosowanie nauk Sai). 

Złożyło się nań 10 pięknych tańców. Oparte na zdarzeniach z eposów, tańce te były 

opowieściami o Naczikecie, Ambariszy, Prahladzie i innych, ukazując ścieżki, rozterki i 

przeszkody w sadhanie. Gdy na scenie odgrywano te opowieści, dzieci poniżej sceny 

tańczyły porywające tańce do melodii związanych z tym baletem pieśni. Każdy taniec, 

wykonany przez odziane w barwne stroje dzieci, był tak urzekający, że trudno było 

ocenić, który był lepszy.   

Iśwaramma Puraskar Samarambha 

9 lutego 2019 roku odbyła się wielka uroczystość przyznania nagród trzem 

wspaniałym kobietom, świadczącym wybitną służbę społeczeństwu na polach 

oświaty, medycyny i dobra społecznego. Zorganizowała ją Mahila Wibhag (Skrzydło 

Kobiece) Organizacji Sathya Sai Sewa ze stanu Karnataka. Nagrodę tę, o nazwie  

„Iśwaramma puraskar samarambha”, zaczęto przyznawać w 2010 roku ku czci Boskiej 

Matki Iśwarammy, z błogosławieństwami Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Wcześniej 

nagrody te wręczano na uroczystościach w bengalurskim Brindawanie w Whitefield.   

Uroczystość rozpoczęła się procesją z palankinem Bhagawana Baby, która weszła 

do Sai Kulwant o 4.50 po południu. Potem popłynęła pieśń powitalna śpiewaczek z 

Karnataki. Następnie wyświetlono film wideo, pokrótce mówiący o nagrodach z 

poprzednich 9 lat (2010-2018). Potem przekazano nagrody trzem znakomitym 

kobietom, które przodowały w świadczeniu bardzo potrzebnej służby potrzebującym 

oraz żyjącym w złych warunkach ludziom. Nagrody otrzymały: Tulsamma Kelur na 
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polu oświaty za pracę na rzecz niewidomych, Gajatri Narajan na polu opieki 

zdrowotnej za prowadzenie ośrodka dla niewidomych oraz Sitawwa Dundappa 

Dźodatti na polu służby społecznej za swoją pracę na rzecz wytępienia w 

społeczeństwie systemu devadasi ['prostytutek świątynnych'] oraz pomoc dla 

poszkodowanych przez ten zły system. Nagrody rozdała B.W. Nagarathna z Wysokiego 

Sądu Karnataki, która wyraziła uznanie trzem laureatkom i zaleciła obecnym, 

szczególnie młodzieży, oddawanie się służbie w różnych dziedzinach, dla 

wywoływania zmian na lepsze w społeczeństwie. Następnie przemówił do 

zgromadzenia indyjski przewodniczący Organizacji, Śri Nimisz Pandja. Odniósł się on 

do roli kobiet w krzewieniu ludzkich wartości w rodzinie i społeczeństwie, i zauważył, 

że to właśnie kobiety są źródłem siły dla Organizacji Sai.  

Samuhika Upanajanam Mahotsawa 

Ponad 700 watu (młodych aspirantów) zostało wprowadzonych w śpiewanie 

Mantry Gajatri, gdy 10 lutego br. odbyła się Samuhika Upanajanam Mahotsawę 

(święto zbiorowego nadania świętej nici) na Sali Sai Kulwant.   

Na początek kapłani odprawili w godz. 6:00-8:00 rano Pradana Homę w Sai 

Kulwant Hall, pośrodku którego ustawiono jadźnia kundamy do wykonywania 

różnorodnych obrzędów homa. Były to Ganapati Homa, Nawagraha Homa, Śri Homa i 

Mritjundźaja Homa.  

Uroczystość Upanajanam rozpoczął o 8:00 rano główny kapłan śpiewem świętych 

mantr, które powtarzali za nim watu i ich rodzice. Później kapłan główny polecił 

wykonanie różnych obrzędów, które wykonał jeden z kapłanów na scenie, a dla 

łatwego zrozumienia ich przez watu i ich rodziców były one wyświetlane na wielkim 

ekranie. Kapłan główny wypowiadał przez urządzenia nagłaśniające mantry związane 

z różnymi obrzędami, zaś watu i ich rodzice powtarzali je. Przeprowadzono pudźę 

Jadźnopawity (świętej nici) ze śpiewem świętych mantr, po czym ojcowie watu 

założyli im tę jadźniopawitę na prawe ramię. Po przekazaniu watu świętej nici, 

zawiązano im na czole basingę (ozdobną tkaninę).  

Następnie odbyła się ważna uroczystość Brahmopadeszy oraz przekazanie mantry 

Gajatri, kiedy to ojcowie watu wyszeptali synom w prawe ucho tę świętą mantrę. Po 

udzieleniu wszystkim watu upadeszy Gajatri, rozbrzmiała święta mantra Gajatri, kiedy 

wyemitowano na ekranie fragment filmu wideo, w którym Bhagawan śpiewa tę 

mantrę z odpowiednią intonacją, a watu, ich rodzice i całe zgromadzenie na sali 

powtarzało ją jednym głosem, szerząc na wszystkie strony duchowe wibracje. Obrzęd 

Upanajanam zakończyła bhiksza (ofiarowanie jałmużny) - w ręce watu przez matki. 

Kiedy watu dotknął stóp swej matki i poprosił o jałmużnę, matka ofiarowała mu ryż.   

W międzyczasie ceremonie homa zakończyły się ofiarą purnahuti - wykonaną w 

jadźnia kundam. Później przez 20 minut całe zgromadzenie było oświecane boskim 

orędziem Bhagawana o znaczeniu mantry Gajatri. Mantra Gajatri, jak powiedział w 
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orędziu Bhagawan, jest esencją Wed; ma ona powszechny zasięg i uświęca życie 

wszystkich, którzy ją szczerze śpiewają.  

Potem nastąpiły bhadźany, zakończone wykonaniem arati, co doprowadziło święty 

obrzęd do szczęśliwego kresu.  

Nowy Rok Chiński 2019 

Wielbiciele z Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (Strefy 4B, obejmującej 

Malezję, Singapur, Indonezję, Hong Kong i Chiny) przyjechali do Prasanthi Nilajam, 

aby w jego świętym obrębie obchodzić Nowy Rok chiński. 11 i 12 lutego 2019 

przedstawili program muzyczno-kulturalny. Myśl przewodnia tegorocznych obchodów 

chińskiego Nowego Roku była następująca: „Rodzice – nasze skarby”.  

Wydarzenia 11 lutego rozpoczęło o 5:00 po południu zapalenie świętej lampy, po 

czym kobiety z Indonezji ofiarowały kwiaty oddania u Samadhi Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby, podczas gdy w tle rozbrzmiewał spokojny śpiew ‘Om Śri Bhagawan 

Śri Sathya Sai Babaja Namaha’. Potem na sali rozbrzmiały potężne mantry buddyjskie, 

śpiewane przez wielbicieli, szerząc święte wibracje.   

W przemówieniu powitalnym Śri Billy Fong z Malezji odniósł się do przesłania 

Bhagawana o szacunku i czci dla rodziców: ‘Bóg przychodzi do was, kiedy służycie 

rodzicom’; wezwał wielbicieli do drobiazgowego stosowania się do zalecenia Baby w 

tym względzie. Śri Billy Fong usilnie nakłaniał wielbicieli do poniechania przynajmniej 

jednej złej cechy, a przyjęcia jednej dobrej, aby pielgrzymka do Prasanthi przyniosła 

spełnienie.   

Następnie wystąpiło grono wielbicieli malezyjskich, ofiarowując instrumentalne 

bhadźany Sai, grane na harmonijkach ustnych. Potem wyświetlono krótki film wideo 

ze strasznego trzęsienia ziemi w Palu, które wstrząsneło Indonezją we wrześniu 2018 

roku i wielkiego przedsięwzięcia odbudowy, prowadzonego przez indonezyjską 

Międzynarodową Organizację Sathya Sai. Film pokazał, jak przy boskiej łasce 

Bhagawana dokonano tej olbrzymiej pracy w 57 dni. Śri Danesz Watwani, główny 

koordynator Strefy 4B opowiedział potem o swoich doznaniach boskiej obecności 

Bhagawana oraz cudownym uratowaniu ofiar tego trzęsienia ziemi, co dowiodło 

prawdziwości przesłania Bhagawana: „Jestem w tobie, z tobą, nad tobą, pod tobą i 

wszędzie wokół ciebie”. Później nastąpił występ Chińskiej Orkiestry, która zagrała pięć 

bhadźanów, wszystkie zaś na specjalnych instrumentach chińskich. Końcową częścią 

występu była mieszanka noworocznych pieśni chińskich. Potem odbyły się bhadźany, 

zakończone wykonaniem arati.   

Występy 12 lutego zaczęły się o 5:00 po południu.  Setki wielbicieli śpiewały z 

wielkim oddaniem, jednym głosem, mantry buddyjskie. Potem nastąpiło budzące 

wielkie natchnienie przemówienie młodej kobiety z Indonezji, Noviani Kesumy „Moja 

droga z Sai”. Opowiadając o swych doświadczeniach boskości Bhagawana, mówczyni 

powiedziała, że jej droga do Sai trwa od 22 lat. Opisała, jak Swami troszczy się o każdą 
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stronę jej życia i jak ona idzie z nim za rękę jak mały brzdąc, czyniąc go przyjacielem, 

matką i ojcem.   

Potem nastąpił instrumentalny występ muzyczny Paramithy Putri Santosy, która 

zagrała na chińskim instrumencie gu zheng bhadźan „Juga juga ke awatara” (Jesteś 

awatarem wszystkich jug). Następnie duet młodych dorosłych z Indonezji wystąpił z 

bardzo budującym skeczem o szacunku i czci dla rodziców. Nosił on nazwę „Boskie 

nakazy”. Zapoczątkowane jako rozmowa między tą dwójką, przedstawienie to 

zagłębiło się w szczegóły nauk Bhagawana o tym, jak szanować i czcić swych rodziców, 

a przez to zasłużyć na Jego błogosławieństwa i wypełnić swoje życie.   

Następny występ, symbolicznie wyrażający przejściową naturę życia na ziemi, nosił 

nazwę „Jojo Życia”, a należał do młodego dorosłego z Malezji, Ong Hock Enga. Był to 

występ z wykorzystaniem „diabolo”, przedmiotu do żonglowania, połączonego z 

dwoma kubkami. Reprezentował on życie ludzkie, z jego wzlotami i upadkami i życie z 

pełnym spokojem ducha. Był to ciekawy pokaz żonglowania, który oczarował widzów 

profesjonalnym poziomem.  

Końcową propozycją było przedstawienie teatralne młodych dorosłych Sai z 

Indonezji o nazwie „Rodzice – nasze skarby”. Grali w nim ojciec, matka i syn, wyrażało 

zaś ono ważne przesłanie o oddawaniu czci dla rodziców. Bohater, krnąbrny syn, który 

zszedł z właściwej drogi, zrozumiał na końcu swój błąd i się poprawił, okazując 

szacunek i cześć rodzicom, przed obchodami chińskiego Nowego Roku.  Potem odbyły 

się bhadźany, spotkanie zaś dobiegło kresu wraz z arati, zaznaczającym szczęśliwe 

zakończenie obchodów chińskiego Nowego Roku.  

Pielgrzymka wielbicieli z Thiruwallur 

Ponad 400 wielbicieli, w tym dzieci Bal Wikas, przybyło do Prasanthi Nilajam z 

okręgu Thiruwallur w stanie Tamilnadu w pielgrzymce nazwanej „Darshanamritam” 

(Nektar widzenia Pana) i rozkoszowało się boskim duchem siedziby Bhagawana Baby. 

16 lutego 2019 poprowadzili oni śpiew Wed oraz bhadźany - tak rano, jak i wieczorem – 

w hali Sai Kulwant. Poza tym cudowne dziecko - mistrz Arawind Baladźi, śpiewak 

muzyki karnatyjskiej - miał wieczorem zajmujący koncert, śpiewając pieśni nabożne. 

Urzekł wielbicieli przez prawie godzinę świetnym wykonaniem pieśni nabożnych, 

wśród których znalazły się  „Bhawajami gopalabalam”, „Pandhari pandhari” i „Enna 

punjam seideno” (Jakąż to zasługę wypracowałem). 
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Bóg rozpoznaje wewnętrzne uczucia 

Ćinna katha – przypowieść 

 

W wiosce leżącej blisko słynnego ośrodka pielgrzymkowego Śrisailam 

dziewięcioletni chłopiec Balaram uczył się w szkole podstawowej. Pewnego dnia 

Balaram usłyszał, jak jego przyjaciel mówi radośnie do innego przyjaciela: „Jutro jest 

święto Śiwaratri, moja starsza siostra i szwagier przyjeżdżają do Śrisailam i zatrzymają 

się u nas w domu”. 

Dotarłszy do domu, Balaram spytał matkę: „Matko! Nigdy nie widziałem swojej 

starszej siostry i szwagra. Nigdy do nas nie przyjechali. Kiedy przyjadą? Moich 

przyjaciół odwiedzają ich siostry i szwagrzy”. To mówiąc, Balaram zaczął płakać. 

Matka, ot, dla uspokojenia go, rzekła: „Ty też masz siostrę i szwagra. Mieszkają w 

świątyni na szczycie wzgórza. Twoja siostra ma na imię Bhramaramba, a szwagier 

nazywa się Mallikardźuna Swami”. Balaram powiedział skwapliwie:  „A zatem jutro 

pójdę i zaproszę siostrę i szwagra, aby do nas przyszli”. Nieugięte postanowienie 

chłopca zmartwiło ją. Dowiedziawszy się, że następnego dnia mieszkające po sąsiedzku 

małżeństwo odwiedzi świątynię, poprosiła, aby zabrali z sobą chłopca. Balaram 

twierdził, że powinien dać siostrze jakiś podarunek. Matka odrzekła: „Nie jest to 

właściwe, aby małe dzieci ofiarowywały podarunki starszym. Natomiast oni mogą dać 

jakiś podarek tobie”. To mówiąc, dała mu trochę pieniędzy i wysłała go z sąsiadami do 

świątyni.    

Nawet w drodze Balaram miał głową pełną myśli o siostrze i szwagrze. Wszedłszy 

do świątyni, sąsiedzi - małżeństwo, stosownie do prośby jego matki, pokazali mu 

bóstwa i rzekli: „Balaram! To twoja siostra Bhramaramba, a to twój szwagier 

Mallikardźuna Swami”. Balaram pobiegł natychmiast do posągów tych bóstw.  

Chwycił Bhramarambę za dłoń i zaczął błagać: „Siostro! Matka prosiła mnie, żebym cię 

do nas zaprosił. Musisz przyjść do domu”. Potem poszedł do posągu Mallikardźuny i 

poprosił: „Drogi szwagrze! Proszę, odwiedź nas bezzwłocznie”. Kiedy nie przyszła  

żadna odpowiedź, zaczął płakać. Kapłan świątyni pomyślał, że chłopiec jest szalony; 

wypchnął go więc. Balarama był w wielkiej udręce.  Pobiegł na szczyt wzgórza i 

krzyknął: „Siostro! szwagrze! Nie chcę już żyć, jeśli nie przyjdziecie do naszego domu. 

Kończę życie skokiem z tego urwiska”. Rozbrzmiał głos: „Drogi braciszku! Balaram! 

Wstrzymaj się! Drogi szwagrze! Poczekaj!” 

Bhramaramba i Mallikardźuna pojawili się natychmiast przed Balaramą i wzięli go 

na ręce. Chłopiec twierdził, że powinni odwiedzić jego dom. Przychylając się do jego 

błagania, boska para poszła do jego domu. Chłopiec i matka połączyli się z boską parą.  

Młody chłopiec Balaram potrafił połączyć się z Bogiem dzięki czystemu sercu i 
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niezachwianej wierze. Rodzice, starsi i nauczyciele powinni starać się wpajać dzieciom 

święte uczucia i mocną wiarę w Boga.   

 

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 

 

Nowa Zelandia 

Wieloreligijna grupa młodych dorosłych spotkała się 1 września 2018 roku z 

członkami Towarzystwa Ochrony Ujścia Tamaki, aby dowiedzieć się o miejscowym 

obszarze i zrozumieć wpływ człowieka na środowisko. Zarysowała się ostra sprzeczność 

między pięknym, słonecznym dniem, a szkodą uczynioną ekosystemowi. Młodzi 

dorośli na własne oczy ujrzeli, jak namorzyny i wybrzeże są zaśmiecone niezliczonymi 

śmieciami plastikowymi, kapslami i nakrętkami od butelek i kawałkami polistyrenu i 

uczestniczyli w uprzątnięciu śmieci w Kotlinie Panmure. Dzień ten przenikał duch 

koleżeństwa, dając młodym dorosłym sposobność pracy dla środowiska i innych ludzi, 

którzy podobnie doceniają więź pomiędzy przyrodą, boskością i ludzkością.  

Włochy  

W Rzymie wolontariusze Organizacji Sai zorganizowali 19 października 2018 roku 

konferencję na temat „przyjaznego dla środowiska” używaniu plastiku. Wzięło w niej 

udział ponad 90 pełnych zapału uczestników. Oprócz delegatów z Instytutu 

Wychowania w Wartościach Sai (ISSE - Institut of Sai Spiritual Education) i wybitnych 

mówców, na spotkaniu było dwóch uczniów z miejscowych szkół średnich, którzy 

przedstawili swoje badania w tym przedmiocie. Jeden z delegatów opowiedział potem 

o życiu jako o drodze od ‘ja’ do ‘my’ i o potrzebie kontrolowania pragnień jako 

pewnym sposobie ochrony środowiska. 

Rosja i sąsiednie kraje   

Ponad 25 lat temu, 15 października 1993 roku, swoje drzwi otworzył Moskiewski 

Ośrodek Sathya Sai, pierwszy w Rosji. Dla uczczenia tej radosnej okoliczności zebrało 

się w Moskwie 45 członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (MOSS) z trzech 

miast. Ochotnicy ozdobili miejsce spotkania czerwonymi balonami w kształcie serca i 

nakryli fotel Baby złotym brokatem. Wyświetlono krótki film pokazujący dzieje tego 
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Ośrodka, wzbudzając nostalgiczne uczucia i przywołując wiele szczęśliwych 

wspomnień. Potem starszy lider MOSS podzielił się dziejami tej organizacji, po czym 

kwiatami uczczono wszystkich starszych członków MOSS.  Na zakończenie 

uroczystości uczniowie Wychowania w Wartościach Ludzkich przedstawili muzyczny 

program poświęcony krajowi, po czym popłynęły radosne pieśni nabożne i odbył się 

koncert.  

W zimny dzień jesienny w połowie października ubiegłego roku ponad 300 

ochotników z 59 miast w całej Strefie 8 szerzyło radość służąc przeszło 1300 

potrzebującym w Rosji, na Białorusi, w Mołdawii, Kazachstanie, na Ukrainie, w 

Kirgistanie i Azerbejdżanie. W tej świadczonej dwa razy w roku służbie członkowie 

MOSS rozdali ciepłe jedzenie i ubrania zubożałym ludziom w pobliżu świątyń, 

dworców kolejowych, schronisk, garaży i marketów. Ochotnicy przyrządzili jedzenie, 

czerpiąc natchnienie z modlitw i duchowego śpiewu. Podali głodnym gorący pilaw, 

kaszę gryczaną z warzywami, gorące ciasto, drożdżówki, mufiny, owoce, warzywa, 

ciastka i słodycze. Na Ukrainie ochotnicy uzupełnili tę służbę, dostarczając też wiele 

potrzebnych przyborów toaletowych i rozmawiali z miłością z potrzebującymi w ich 

rodzimym języku, wytwarzając nastrój szczęścia i miłości. Na północno-zachodnim 

obszarze Rosji ochotnicy MOSS urządzili dodatkowo koncert w schronisku nocnym, 

śpiewając radosne pieśni.  Podczas innych odwiedzin, tym razem w placówce dla 

weteranów, z ochotnikami śpiewali i tańczyli z zapałem jej mieszkańcy. Ten 

międzynarodowy dzień służby napełnił uczestników duchem zapału, radości, czci i 

wdzięczności.   

Kolumbia 

28 listopada ubiegłego roku szkoła Wychowania w Wartościach Ludzkich Sathya 

Sai w Funza otrzymała wysoce cenioną nagrodę „Krajowi Budowniczy Środowisk 

Edukacji” (Country Builders in Educational Environments). Przyznała ją jedna z 

głównych gazet narodowych - „El Espectador” - we współpracy z Pontifical Xavierian 

University, Unią Europejską, Programem Rozwojowym ONZ oraz Wysokim 

Komisarzem ONZ ds. Uchodźców. Ten dowód uznania naświetla wysiłki instytucji 

edukacyjnych, które przyczyniają się do  tworzenia środowiska pokoju w klasach, jak i 

do rozwoju społecznego oraz przemiany wśród uczniów. Nagroda, przyznana tej szkole 

spośród 269 nominowanych z 26 departamentów i 106 gmin całego kraju, jest 

poparciem misji tej szkoły - tworzenia nowej wizji edukacji i wspierania narodu 

doceniającego różnorodność i sprawiedliwego.  

Australia 

Wolontariusze Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai w Australii byli 

gospodarzami wyjątkowych, wielokulturowych świąt Bożego Narodzenia 

zorganizowanych dla 300 starszych osób. Mimo rozmaitego pochodzenia - od 

chińskiego, poprzez serbskie, irańskie, hiszpańskie, bhutańskie, tureckie, po 

indo-fidżijskie i kaukaskie - uczestnicy powszechnie włączyli się w te radosne 
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uroczystości. Wydarzenie to ukazało cały wachlarz kultur, były też tradycyjne pieśni i 

tańce. SydWest Organization i Team Expansion dały występy, ucieleśniające ducha 

Bożego Narodzenia, przynosząc wszystkim radość. Okazało się, że spotkanie niezwykle 

się udało, a australijską MOSS nagrodzono świadectwem uznania za jej wysiłek w 

przygotowaniu tamtego dnia.   

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

Bharat  

Gudżarat: Gudżarat był świadkiem stanowego święta młodzieżowego mającego 

myśl przewodnią „Młodzież dla wzmacniania narodu”. Odbyło się ono 22-23 grudnia 

ubiegłego roku w Suracie, i było urządzone przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai z 

tego stanu dla szerzenia przesłania Swamiego wśród nowego pokolenia. Uczelnie 

wyższe w całym Gudżaracie poproszono o przysłanie dwóch reprezentantów 

młodzieżowych, którzy mogą być ich zdaniem - w wymiarze długofalowym - 

przywódcami społecznymi. Młodzieżowych uczestników było 375; większość z nich 

była po raz pierwszy i nie wiedziała o Organizacji Sathya Sai ani jej działalności.  

Święto bardziej zaznaczyło się działaniem niż przemowami. I tak oto pokazano 10 

różnych rodzajów działań służebnych, które prowadzi regularnie nasza organizacja. 

Uczestników podzielono na 10 grup i pod wodzą Młodzieży Sai odbyły się 4-godzinne, 

użyteczne działania służebne w postaci warsztatów. Działaniami tymi były: obóz 

medyczny, krwiodawstwo, Narajana sewa, SaiNet, odwiedziny w szpitalu, odwiedziny 

w domu starców, Zintegrowane przedsięwzięcie wiejskie Śri Sathya Sai, przedsięwzięcie 

Widja Dźjoti Śri Sathya Sai, Wedy i bhadźany oraz proteiny Sai. Młodzież zabrano 

autobusami w odpowiednie miejsca i działania te odbywały się w obecności osób, 

które rzeczywiście na nich korzystały. Każdemu opowiedziano o wadze tej działalności, 

o tym jak pomocna jest osobom, na rzecz których się ją świadczy i jak pomaga nam 

jako ochotnikom sewa dal. Wyjaśniono też szczegółowo sposób świadczenia tej sewy i 

poproszono ich, aby sami wykonywali sewę podczas tego programu. Większość z nich 

miała do czynienia z tego rodzaju działalnością po raz pierwszy. Głównym mówcą był 

dr Szaszank Szah - wygłosił podczas tego wydarzenia dwie budzące natchnienie mowy.   

Młodzieżowe Święto było dla młodzieży wielkim doświadczeniem edukującym ich 

w dziedzinie służby społecznej. Żywy udział w tym święcie wzięli przewodniczący 

stanowy Śri Hemant Patel, członek Rady Narodowej Śri Manohar G. Trikannad, 

koordynatorzy młodzieżowi Śri Radźiw Gosai i dr Szilpa Popat. 

Kerala: XXVI Śri Sathya Sai Bhagawata Saptaha Jadźnia (Przedstawienie opowieści 

Pana w ciągu siedmiu dni) zorganizowała Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z okręgu 

Palakkad, w grudniu 2018 roku. Przez tydzień słuchało tych boskich opowieści 5 tysięcy 

uczestników tamtego wydarzenia. Było to nowatorskie przedsięwzięcie skierowane do 

mieszkańców miasta Czittilanczery, Jadźnia aćarja Śri N. Somaszekharan potrafił 

wzbudzić oddanie słuchaczy słodkimi opowieściami o naszym Panu. Szóstego dnia tej 
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Saptahy wystąpił z przemówieniem o Wedach Śri Weda Narajanan z Puttaparthi.   

Na wiejskim obszarze Ćindakki, w regionie Agali Panćajat zaczął świadczyć pomoc 

nowo zbudowany ośrodek opieki dla matek i małych dzieci - Anganwadi. Podarowała 

go mieszkańcom Organizacja Sai. Zbudowano go w ciągu dwóch miesięcy, a otworzył 

go uroczyście przewodniczący Indyjskiej Organizacji Sai, Śri Nimisz Pandja 30 grudnia 

2018 roku. Obecnych było wiele osobistości i osób funkcyjnych Organizacji. Ludzie 

żyjący w plemionach powitali ich swoimi obrzędami. Organizacja Sai zapewniła nie 

tylko Anganwadi, ale również zabawki dla dzieci, meble i inne podstawowe rzeczy.   

Organizacja Sai i Śri Sathya Sai Trust z Kerali wspólnie zaplanowali budowę 27 

domów w Kolonii Amajida w Ambalappuzha Panćajat dla ludzi dotkniętych powodzią. 

W drugim i trzecim rzucie zbudowanych zostanie kolejnych 37 domów. 31 grudnia 

ubiegłego roku przeprowadzono we wspomnianej Kolonii bhumi pudźę, a indyjski 

przewodniczący Organizacji Sai położył kamień węgielny pod cztery nowe domy.  

Radżastan: Z błogosławieństwami Bhagawana Śri Sathya Sai Baby zorganizowano 

Stanowy Zjazd Młodzieży 22-23 września 2018 roku w szkole Sai Horizon w Sandźharii 

(blisko Dźajpuru). To jedna ze szkół Sai w Radżastanie. Myślą przewodnią Zjazdu było 

„Przekształcanie siebie, aby przekształcić świat”. W zjeździe uczestniczyło około 300 

młodych ludzi z całego Radżastanu. Oto niektóre tematy przemówień: Przesłanie Baby 

do młodzieży, Służba w celu samospełnienia, Młodzież i przywództwo, Kierowanie 

swymi myślami, Oddychanie i czas na sukces, Radość z namasmarany, Idź do Źródła 

wszystkimi siłami, Ćwicz ciało, ujarzmij zmysły, opanuj umysł. Była też sesja 

wartościowych gier. Podczas obu dni młodzież wyrażała swoje poglądy i swoje 

odczucia odnośnie do różnych przemówień. Wiele osób podzieliło się też osobistymi 

przeżyciami własnej przemiany. Zjazd zakończył się postanowieniem, aby aktywnie 

zaangażować młodzież w działalność radżastańskiej Organizacji Sai.   

 

 

 

Sai Meraj Sai Hridaja Niwasi 

(Sai, mieszkaniec mego serca) 

Recenzja książki Kriszana Kaula 

 

Książka „Sai meraj Sai hridaja niwasi” (Sai, mieszkaniec mego serca) zawiera 

chronologię cennych i starannie zapamiętanych przeżyć autora, jak również przeżyć 
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innych osób. Zasięg poruszonych zagadnień jest ogromny, od pojęcia awatara po 

wyższe dziedziny pojęć duchowych przechowywanych w świętych pismach, jak też 

objaśnionych prostymi słowami przez Bhagawana Babę. Książka dzieli się na pięć 

części, poprzedzonych wnikliwą przedmową prof. Wiśwanathy Pandita, byłego 

zastępcy rektora, kończy się zaś dodatkami, zawierającymi opis misji miłości 

Bhagawana Baby w działaniu.    

Autor śmiało i zręcznie pisze o stosownych pojęciach, sprzecznościach posługując się 

przekonującą logiką starożytnej mądrości na tle własnej wiedzy opartej na 

doświadczeniu. Jako kierownik służebnego skrzydła Organizacji Sai w Wielkiej 

Brytanii, Śri Kaul miał wiele ciekawych rozmów i zdarzeń związanych ze Swamim, 

które na pewno okażą się dla Czytelnika wzruszające, skłaniające do głębokich myśli i 

pouczające.    

Opowiadając o jednej ze swoich rozmów z Babą, autor pisze:  „Niezwykłym 

szczęściem była możność bycia świadkiem tego, jak sam czas czeka na Swamiego, pana 

i władcę czasu... Potwierdziło, że moje modlitwy zostały wysłuchane, że żadna myśl 

nie jest Mu obca, gdyż jest On wtajemniczony w język serca”. 

„Oczy Swamiego nie tylko widziały na wskroś, ale miały też moc spalania 

nieczystości i złych skłonności w człowieku” - pisze autor. To, jak znalazł się za dźhulą 

[huśtawką] Swamiego (na ceremonii huśtawki), jest przykładem alchemii miłości i 

wszechwiedzy Swamiego.   

Szeroko pisząc o ostrzegawczych napomnieniach Swamiego, dotyczących umysłu i 

jego matactw, autor zauważa: „Człowiek szybko zapewnia, że Bóg jest wszechobecny, 

ale równie szybko odrzuca swą własną boskość jako nienaukową i niepopartą 

rozumem... Widok wielkiej klęski umysłu podczas popełniania pewnych czynów, w 

pełnym blasku sumienia, przekonuje umysł do łudzenia się wiarą i udawaniem, że 

sumienie nie istnieje”. Autor przywołuje słowa studentów o wpływie Swamiego:  

„Wszystko czego mi trzeba, to spojrzeć na własne życie i porównać swój pozbawiony 

celu i bezwartościowy styl życia, zmieniony teraz w życie opiekuńcze i mające cel”. 

„Z oczywistą boską miłością w każdej wypowiedzi i działaniu, wielce miłosierny 

Pan rozwiązał raz na zawsze uporczywe kłótnie, różnice i podziały przez zjednoczenie 

ludzkości pod jednym parasolem” - mówi autor.  

– P.P.S. Śarma 
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Rozwijaj mocną wiarę w Boga 

Jeśli masz silne pragnienie ujrzenia Boga, rozmyślaj o Nim z niezachwianą wiarą. 
Wtedy na pewno Go ujrzysz. Nigdy nie wątp w Jego istnienie. Istnieje On dla 

tych, którzy wierzą w Jego istnienie, a nie istnieje dla tych, co Jego 
istnieniu zaprzeczają. Działa On zgodnie z twoimi uczuciami. 

A zatem rozwijaj wiarę w Boga. 

– Baba 

 

 

 

 

 

Tłum. G. Leończuk, B. Posmyk 


